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Prognoza synoptyczna na 18 tydzień roku (02.05-08.05.2022) 

 
 
W nadchodzącym tygodniu zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże, 

wystąpią przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie tygodnia, głównie na południu kraju, 
również burze. W dzień temperatura powietrza wyniesie od 9°C do 20°C, a nocą od 0°C 
do 10°C, tylko w nocy z wtorku na środę i z środy na czwartek, na północnym wschodzie, 
temperatura może obniżyć się do -2°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz 
porywisty, ze zmiennych kierunków.  

 
W poniedziałek wystąpią miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju 

pojawią się burze, którym lokalnie mogą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz grad. 
Temperatura od 14°C do 20°C, chłodniej jedynie na wybrzeżu od 9°C do 11°C. W czasie burz 
możliwe porywy wiatru do około 60 km/h. 
 

We wtorek nadal miejscami występować będą przelotne opady deszczu, 
a na południu kraju burze. Na północy Polski będzie chłodniej od 10°C do 13°C, cieplej 
na południu do 19°C. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. 

 
W nocy z wtorku na środę i z środy na czwartek napływ chłodnego powietrza 

pochodzenia arktycznego przyniesie na północy i północnym wschodzie przymrozki. 
Temperatura spadnie tam lokalnie do -2°C, a przy gruncie do -4°C.  

 
W środę przelotne opady deszczu tylko na południu i zachodzie, na południu kraju 

również burze. Temperatura w dzień od 10°C; 12°C na północnym wschodzie do 19°C 
na południu kraju. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. 

 
We czwartek na znacznym obszarze wystąpią przelotne opady deszczu, na południu 

kraju ponownie pojawią się burze. Temperatura w ciągu dnia od 15°C do 20°C, chłodniej 
tylko na wybrzeżu 10°C, 11°C. Burzom ponownie mogą towarzyszyć porywy wiatru 
do 60 km/h. 

 
W piątek więcej chmur na południu Polski. Tam oraz lokalnie na północy wystąpią 

opady deszczu. W Małopolsce i na Podkarpaciu opady przejściowo mogą być silniejsze. 
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Temperatura w dzień od 15°C do 17°C, chłodniej na wybrzeżu i południowym wschodzie 
od 10°C do 13°C. W nocy temperatura od 5°C do 10°C. 

 
W sobotę sporo chmur i w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu.  

Temperatura w dzień od 16°C do 19°C, chłodniej ponownie miejscami na wybrzeżu od 12°C 
do 14°C, a w nocy od 5°C do 10°C. Wiatr na północy przejściowo porywisty. 

 
Niedziela w północno zachodniej połowie kraju pogodna i sucha, w południowo 

wschodniej połowie więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura 
w dzień od 12°C do 17°C, w nocy od 4°C do 9°C. 

 
 
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
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SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/  
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/  
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/   
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/   
  
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Karpat 
po Bałtyk analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. Nasze systemy informacyjne 
i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i doświadczeniem analityków i specjalistów 
meteorologii i hydrologii. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy specjalistów 
i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych 
tematów we współczesnym świecie. 
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